
 پزدُ ًَری آساًسَر چیست ؟

هتَجِ تغییزات ًاگْاًی درب کاتیي کِ اجتٌاب ًا پذیز است  در صَرت ٍجَد هاًع در تیي درب آساًسَر قطعا در ٌّگام استفادُ اس آساًسَر

 پزدُ اس تایذ آساًسَر دّی سزٍیس تْثَد ّوچٌیي  ضذُ ایذ تزای ایوٌی تیطتز هسافزیي ٍ صزفِ جَیی در ّشیٌِ ّای تعویزات درب کاتیي

پیص تیٌی کزد. را  تطخیص هاًع ٍ جلَگیزی اس تزخَرد تا هسافزیي جْت ًَری  

است. تعذادی گیزًذُ ٍ فزستٌذُ ًَری پزدُ ًَری ضاهل   

تا ٍ  اس فزستٌذّای هَاسی تطکیل ضذُ است کِ ًَر هادٍى قزهش را تَسط فزستٌذُ تزای دریافت تِ گیزًذُ ارسال هی کٌذ  کِ  هجوَعِ ای

ارسال هیکٌذ ٍ را تزای تاتلَ فزهاى فعال ضذُ ٍآى  ٌّگاهی کِ یک هاًع اس فزستادى پزتَ ًَر تِ گیزًذُ جلَگیزی کٌذ، خزٍجی رلِ سیگٌال 

تا تِ هی کٌذ ٍدرب را تاس  تالفاصلِ تجْیشات هکاًیکی درب کار را هتَقف تاتلَ فزهاى تا تغییز فزهاى فزهاى تاس ضذى  درب راصادر هیکٌذ ٍ  

طَر هَثز ایوٌی هسافزاى را حفظ کٌذ. فزستٌذُ ٍ گیزًذُ در ّز دٍ طزف درب آساًسَر ًصة ضذُ است، ٍ تَسیلِ کاتل راتط تِ جعثِ تغذیِ 

کار تین  451دیَد گیزًذُ هادٍى قزهش هیثاضذ ٍ تا  23 هادٍى قزهش فزستٌذُ دیَد 23دارای پزدُ ًَری رٍی سقف کاتیي هتصل ضذُ است. 

درب کاتیي را اس تاال تِ پاییي تِ طَر هذاٍم اسکي هی کٌٌذ.ٍرٍدی ٍ دریافت پزتَ ّای ًَری را تز عْذُ دارًذ تِ طَری کِ  اًتقال  

 تٌاتزایي ایي سٌسَرّا هی تَاًٌذ اس حَادث آساًسَر جلَگیزی ٍ سزٍیس دّی آساًسَر ّا را سزیع تز کٌٌذ.

  تاج لیفت زدُ ًَری )فتَسل( پ

  

TOP LIFT W917B71 

یکی اس تزتزیي هذل ّا W917B7 اس تزتزیي پزدُ ًَری ّای هَجَد در تاسار آساًسَر هی تاضٌذ کِ هذلTOP LIFT W917B71پزدُ ًَری  

ضزکت تاج لیفت تَلیذ ٍ تِ تاسار عزضِ گزدیذُ است ایي هحصَل تا کیفیت تاال  ٍقیوت  دیَد ٍ جاپیچ تزًجی هی تاضذ کِ تَسط 23تا 

 هٌاسة 

 ٍیضگی ّا 

گاراًتی سال 3 دارای •  

• · 5 سال خذهات پس اس فزٍش   

تِساع 31خذهات ٍ پطتیثاًی  •  

هذل  • 917B71 تین است 451دیَد ٍ  23تسیار کن ّشیٌِ ٍ اقتصادی کِ دارای     

 Micro scan دارای تکٌَلَصی پیطزفتِ  •

• طزاحی ضذُ هذل ّای هتٌَع تزای ّوِ ًَع آساًسَر ٍ کیفیت تاالی توام هذل ّای   

تِ راحتی ٍ سزیع قاتل ًصة هی تاضذ ٍ هٌاسة تزای ّز هذل درب •  



حذاکثز حفاظت تا توام پزتَّای فعال در هٌطقِ ّطذار درست قثل اس تستِ ضذى درب •  

تٌذ کِ در تا اس دست دادى قذرت ضکست خَد سیگٌال اضتثاُ تِ کٌتزلز هی فزس کاهل: دستگاُ ّای حفاظتی خَدآسهایی   دارای یک تست •

صحیح هی کٌذ.تتا تست خَدکار ٍ سزیع سیگٌال  فتَسلایي حالت   

قاتلیت ضذ تذاخل: در هقاتل سیگٌال ّای الکتزٍهغٌاطیسی، ًَر ضذیذ ، تطعطعات ًاگْاًی ٍ هٌثع ًَر اطزاف دارای هقاٍهت خَتی است • . 

هیلیَى تار رلِ، 41خزٍجی هَثز ٍ کارکزد تیص اس  جزیاى عوز طَالًی:  • . 

 طزاحی ضذُ ٍ هًَتاص تا دستگاُ. SMD سخت افشار پیطزفتِ: قطعات کار ضذُ تا استفادُ اس تکٌَلَصی•

دارای کاًکتَر هجشا تزای تغذیِ ٍ خزٍجی رلِ ّا.: راُ اًذاسی تسیار سادُ •  

 


